
Befejezödik a z eletmü-sorozat

Krüdy —üj tükörben
Mindnyäjunkban 61 egy idil- 

likus Krüdy-kep; legenda a 
bohem-boros, az älmodozö, az 
olvasöt lirai hasonlatokkal el- 
böditö romantikus iröröl. A 
nosztalgiäk embereröl, Proust 
magyar tärsäröl, a mült köny- 
nyes megidözöjeröl. Mit mu- 
tat ezzel szemben a realitäs? 
Az elsö viszonylag teljes Krü- 
dy-sorozatot a Szepirodalmi 6s 
a Magvetö jelentette meg az 
ötvenes 6s a hatvanas övek kö- 
zött. A hetvenes evek vegön 
azonban most mär egyedül a 
Szöpirodalmi gondozä säban egy 
üjabb iletmüsorozat indull, 
amely a lehetsöges teljessög- 
re töreikedett. A szorosan vett 
irodalmi anyag mär megjelent, 
most legutöbb a Pesti album
mal a publicisztikai iräsok is 
napvilägot lättak, jövöre es az- 
utän jönnek a törtenehni arc- 
köpek (majd egy portrekötet 
vär meg megjelenesre, az Iro
dalmi kalenddrium). Igy tehät 
elerkezett az idö a szämvetes- 
re. Barta Andräs irodalomtör- 
tönösszel, a sorozat szerkesztö- 
jevel 6s szöveggondozöjäval 
arröl beszelgettünk, milyen ar- 
cot mutat az irö annak, aki 
alaposan beleässa magät a kö- 
tetekbe. Mindenekelött: mek- 
kora is ez az 61etmü?

— Szäzhüsz normal kötet- 
ben jelenhetne meg a teljes 
61etmü — välaszolja Barta 
Andräs —, 6s ebböl mindösz- 
sze hüsz kötet nem szöpiro- 
dalmi jellegü. A mostani so- 
rozatban üj, eddig ismeretlen 
regenyt mär nem talältunk, de 
a novelläk 6s a publicisztikai 
iräsok egyharmada most jelent 
meg elöször kötetben. Erröl 
nagyr6szt tudtunk, hiszen a 
Petöfi Irodahni Müzeumban, 
Gedenyi Mihäly munkäja nyo- 
män a teljes bibliogräfia mär 
koräbban elkeszült — az üj 
anyag csupän terjedelmi okok- 
böl nem került a koräbbi so- 
rozatba. A kutatömunkät nagy- 
mertekben könnyitette, hogy 
az irö a tizes evektöl kezdve 
többnyire az Est-lapokban 
publikält; csupän az ifjükori 
iräsok felkutatäsa okozott gon- 
dot.

— A közvileminyben valö- 
ban il  egy köp, a mültakat 
rözsaszinü ködjdtyolon &t db- 
rdzolö, 6s oda visszavdgyö irö- 
röl. Vdltozik-e ez a beallitds, 
ha valaki közel hajol a szöveg- 
hez?

— Egy jeles irönk m6g nem- 
regiben is azt mondotta, hogy 
a Krüdy-61etmü harmonikus. 
Ami azt jelenti: nem is csak 
az olvasöban 61 az a hiede- 
lem, hogy az irö a szäzad- 
vöget 6s a szäzadelöt kiegyen-

•• sülyozottnak äbräzolta, mint- 
egy idillikusan; hogy illüziö- 
kat täplält a szäzadfördulö Ma- 
gyarorszägäval kapcsolatosan. 
Akik igy lätjäk, k6t alapve- 
tö mozzanatot nem vesznek li-

gyelembe. Krüdy — amint azt 
Adyröl is irta — szinten „ön- 
magäval viaskodö költö” volt. 
Ami ügy 6rtendö, hogy egy da- 
rabig valöban azt gondolta: az 
a bizonyos közöpbirtokos- 
honoräcior röteg minden ne- 
hözsög nölikül ätmentheti ma
gät a XX. szäzadba. Ezt a ko- 
rai, Jökai es Mikszäth stilu- 
sät követö iräsok valöban igy 
is mutatjäk. Ezeknek az irä- 
soknak ideälja Alvinczi Edu-

ärd, vagyis Szemere Miklös, 
akit kösöbb majd megtagad. A 
kilencszäztizes evek elejön döb- 
ben rä, hogy hamis illüziöt me- 
lengetett; ettöl kezdve välto- 
zik a tematika 6s a stilus is 
— vegül Krüdynak el kellett 
fogadnia a Monarchia ügyenek 
csödjöt.

— Mikdnt tiikrözödik ez az 
irdsokban?

— Mindenekelött megjelen- 
nek az alteregök, s ezek mint- 
egy szembesitik a k6t vilägot. 
Igy születiik meg a tizes evek 
elejön Szindbdd alakja, kö
söbb a Rezeda Kdzm&re, Nagy- 
botos Violdd, az Asszonysdgok 
dijäban pedig egyenesen egy 
szämonkörö drnyfiguräval ta- 
lälkozunk. A iriäsik jellegzetes
seg, amit a Krüdy-öletmüben 
nem vesznek figyelembe, az 
irönia, ami egyfajta tävolsäg- 
tartäst 6s kritikät fejez ki ko- 
ra 6s a felmült valösägäval 
szemben. Huszärik Zoltdn 
Szindbäd-filmje azört zseniälis, 
mert egymäsba fonödva lättat- 
ja a romantikus 6s az iröni- 
kus Krüdyt.

— Szokds az iröval kapcso- 
latban a mültbavdgyäsröl be- 
szilni. Erröl mi a vdleminye?

— Krüdy kettös kötöttsög- 
ben ölt; a mülthoz kötöttek 
a gyökerek, a csaläd, aztän a 
mecenäs 6s ideäl: az a bizo
nyos Alvinczi-Szemere, aki va
löban ügy ölt a Pannönia Szäl- 
löban, mint egy hindu herceg. 
Ugyanakkor egy re vilägosab- 
ban felismerte, hogy ennek a 
rötegnek a läba alöl kicsüszott

a talaj. Erdemes megemliteni, 
hogy csupän mintegy hüsz esz- 
tendövel a pälyakezdös utän 
kezdi a publicisztikai munkät 
(a Pesti levelekkel a Magyar- 
orszägban), mert ekkor ismer- 
te fei, hogy közvetlenebbül keil 
fellepnie a tärsadalmi tllüziök 
eilen.

— Tükrözödik-e ez a szem- 
Uletvdltozds a reg&nyekben?

— Egy keves kesessel. A 
Vorös postakocsi 1913-ban nagy 
sikert aratott, öt kiadäst 6rt 
meg, es rädupläzandö a siker- 
re, megirta a folytatäst, az 
öszi utazdsok a Vörös Posta- 
kocsint. Igy aztän csak 1918— 
1919 täjän (es talän nem is 
veletlen, hogy akkor) jelennek 
meg ^azoik az iräsai, amelyek- 
ben kiäbrändultsäga szöpiro- 
dalmi fonnät ölt. Ekkortäjt je
lennek meg sorban a Napra- 
forgo, az Asszonysdgok dija, az 
N. N. es vegül a Mit Idtott 
Vak Bela szerelemben es bd- 
natban? Ez utöbbi regöny üj- 
rafelfedezösönek ördemöt szi- 
vesen mondom magamenak; ez 
az elsö magyar szürrealista re- 
geny: kompoziciöjäban is, lä- 
tomäsossägäban is az. Becsben 
jelent meg 1921-ben az emig- 
räciös Üj Könyv cimü folyö- 
iratban, könyvalakban pedig 
csupän az elsö öletmüsorozat- 
ban. Itt egeszen extatikus for- 
mäban 6s apokaliptikus köpek- 
ben kap irodalmi megfogalma- 
zäst az a belsö küzdelem, ami- 
re az imönt utaltam. Kesöbb 
a hang szordinösabb lesz, de 
nem vesziti el többö kritikai 
eiet. Tiprikus pöldäja ennek az 
a kesei hires pär-novella, 
amelyben a köt ellentötes hös 
szemszögöböl irja meg ugyan- 
azt a törtönetet: az üjsägirö 
es a nemesür pärbajät (Utol- 
sö poihdr az Arabs Szürkiben 
es A hirlapirö is a haldl).

— Ha ebböl a nizöpontböl 
szemleljük Krüdyt, mdskint 
keil elhelyeznünk a szdzad ma
gyar irodalmdban?

— Feltötlenül. ö  arra volt 
hivatott, hogy a szäzadelö Ma- 
gyarorszägänak legsülyosabb 
konfllktusät fögalmazza meg; 
azt a tragediät, hogy a ma
gyar tärsadalmi fejlödes töre- 
ses volt; a feudalizmus 6s a 
kapitalizmus közötti ätmenet 
anomäliäkkal es lehetetlense- 
gekkel volt teli. Ezek a bete- 
ges tünetek, mondjuk igy: ki- 
eletlensegek a magyar polgä- 
rosodässal kapcsolatban szinte 
mindmäig öreztetik hatäsukat. 
Völemenyem szerint paradox 
mödon ez az egyik oka Krüdy 
reneszdnszdnak is. A mai 6r- 
telmiseg azert is olvassa nagy 
erdeklödössel köteteit, mert 
egy olyan tärsadalmilag meg 
nem oldott polgärosodäsi folya- 
mat ellentmondäsossägait tük- 
rözik, amelynek nyomai mäig 
erzekelhetök.
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